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W sobotę, 19 września o godz. 
14.00, z konińskiego placu Wolno-
ści wyruszył tradycyjny już rajd ro-
werowy, którego trasa liczyła ponad 
16 kilometrów. „Konińska Masa 
Rowerzystów 2020” – czyli Konin 
bez samochodu, wystartowała po 
raz trzynasty, tym razem w klimacie 
PRL-u. Organizatorem było Stowa-
rzyszenie Młodzi Aktywni oraz Wo-
jewódzki Ośrodek Ruchu Drogowe-
go. Kilkadziesiąt osób, miłośników 
jednośladów, przejechało w tym roku 
ulicami: Nadrzeczną, Dąbrowskiej, 
Dmowskiego, Bankową, Żwirki i 
Wigury, Kolską, Kaliską, Szpitalną, 
Zemełki, również osiedlem Sikor-
skiego i Armii Krajowej, by dotrzeć 
do Parku im. Fryderyka Chopina. 
Rajd przebiegał zgodnie z planem, a 
po jego zakończeniu wszyscy uczest-
nicy zaproszeni zostali na festyn in-
tegracyjny. Impreza miała charakter 
edukacyjny, profilaktyczny, a także 

kulturalny. W tym roku, z uwagi na 
obchodzone 30-lecie samorządu, 
do udziału w niej zaproszono także 
8-osobowe grupy przedstawicieli 
okolicznych samorządów, by wzięli 
udział w grach parkowych. Miej-
ski Zakład Gospodarki Odpadami 
Komunalnymi przygotował jedno z 
siedmiu stanowisk. Pod swoim ory-
ginalnym namiotem, pracownicy 
MZGOK-u przeprowadzali konkur-
sy i promowali szeroką działalność 
swojej firmy. Prezentowali między 
innymi po raz pierwszy zestaw edu-
kacyjnych gier wykonany w ramach 
projektu „Świat czysty jest piękniej-
szy!” – Uczestnicy zmierzyli się w 
różnych kategoriach konkurso-
wych, a nasze stoisko cieszyło się 
dużym zainteresowaniem. Nagrodą 
była wizyta w Sejmie RP na zapro-
szenie posła Tomasza Piotra Nowa-
ka – mówi Renata Tomczak edukator 
MZGOK. 

Akcja „Sprzątanie świata – Pol-
ska” jest częścią międzynarodowego 
ruchu „Clean Up The World”, wywo-
dzącego się z Australii. Uczestniczy 
w nim blisko 40 milionów wolonta-
riuszy na całym świecie! – Kiedy 25 
lat temu inicjowałam tę akcję w 
Polsce, nie spodziewałam się, że do-
łączy do mnie tyle osób, firm, orga-
nizacji, szkół. Dziękuję, że w trzeci 
weekend września każdego roku 
razem możemy posprzątać Polskę. 
Łączy nas sprzątanie świata, więc i 
tym razem zrobimy wiele dobrego 

dla Matki Ziemi – mówi fundatorka 
i inicjatorka akcji w Polsce, Mira Sta-
nisławska-Meysztowicz. Dodajmy, że 
jest ona patronką jednej ze szkół pod-
stawowych w okolicy – w Żdżarach, 
w gminie Stare Miasto i była tam kil-
kukrotnie gościem. – Jest rok 2020, a 
my po raz 27. wyruszamy posprzą-
tać Polskę! I choć tegoroczna akcja 
niewątpliwie będzie się różnić od 
poprzednich edycji z powodu pan-
demii COVID-19, nie zapominamy, 
że Ziemia to nasz wspólny dom. 
Nie mamy innego. To my musimy 

o niego zadbać! – zachęcała w tym 
roku. Na jej apel odpowiedzieli także 
młodzi ludzie z Konina. Włączyło się 
12 placówek: Przedszkole nr 11, 17, 
6, 4 i 5, Szkoła Podstawowa nr 4, 8, 
10, Zespól Szkół Budowlanych, II 
Liceum Ogólnokształcące, Zespół 
Szkół Górniczo-Energetycznych oraz 

Zespół Szkół Technicznych. Bez da-
lekich podróży, duzi i mali, obeszli 
okolice swoich szkół i przedszkoli, 
wyzbierali butelki, puszki, papie-
ry i inne śmieci z okolicy. Zebrano 
łącznie 660 kilogramów odpadów! 
Wszystkie jak zwykle trafiły do 
Miejskiego Zakładu Gospodarki Od-

padami Komunalnymi w Koninie. 
– Po zakończonej akcji, placówki 
informowały nas, gdzie podjechać, 
wtedy odebraliśmy od nich zebrane 
odpady – mówi Sławomir Frątczak, 
specjalista ds. Marketingu i Obsługi 
Klienta MZGOK.
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Rowerzyści dotarli do parku, gdzie czekały zabawy

MZGOK przekonywał:
Świat czysty jest piękniejszy

Od trzynastu lat powtarza się taka wrześniowa sobota, kiedy koninianie masowo wsiadają na rowery. „Konińska Masa Rowerzystów 2020” wystartowała tym razem 
w klimacie PRL-u. Cykliści, pokonując trasę ulicami miasta, dotarli do parku im. Chopina, gdzie czekało na nich wiele atrakcji. Jedno ze stoisk z grami i zabawami przy-
gotował Miejski Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Koninie. 

Koninianie licznie korzystali z gier proponowanych przez MZGOK

Dzieci i młodzież w akcji „Sprzątanie świata 2020”

Z konińskich ulic zebrali 660 kilogramów śmieci
W tym roku wrześniowa akcja „Sprzątanie świata” odbyła się pod hasłem „Plastik? Rezygnuje! Redukuje! Segreguje!”. W ogólnoświatowe przedsięwzięcie jak 

zwykle włączyły się przedszkolaki i uczniowie konińskich placówek. Oczyścili tereny wokół swoich placówek, a wszystkie nieczystości pojechały do spalarni MZGOK.

W akcję włączyli się także licealiści z „drugiego”

Najmłodsi z Przedszkola nr 10 i nr 5 dzielnie zbierali śmieci


